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Bästa kristdemokrat
Det känns väldigt glädjande att få 
skriva de inledande raderna på årets 
första medlemsutskick. Tidningen 
Nya tankar är ett av flera sätt som vi 
vill delge dig det som har hänt eller är 
på gång inom partiavdelningen och i 
politiken. 
  Vi skickar även en hel del informa-
tion via e-post. Är det så att du byter 
adress eller har på känn att du inte 
får några utskick - meddela oss din 
e-postadress. Om du inte redan har 
tryck ”gilla” på vår Facebooksida  
@kdlinkoping är det också ett hett 
tips, för att få löpande information 
om vad som är på gång.
  Men vi vill inte bara skicka ut in-
formation utan även träffa dig, gam-
mal som ny medlem. Närmast är det 
årsmöte i partiavdelningen, vilket 
du kan läsa mer om här till höger. 
På årsmötet kommer vi behandla 
sedvanliga årsmöteshandlingar såsom 
val till styrelse m.m. Men denna gång 
kommer vi även behandla motioner 
till rikstinget senare i år samt välja 
nomineringsgrupp för kommunvalet 
2018. Valet 2018 kan kännas en bit 
bort - men tro mig - tiden går snabbt 
och det är viktigt att vi förbereder för 
en bra valrörelse.
  Under året arrangerar Linkö-
pings partiavdelningen ett antal 
tillfällen med öppna frukostmöten 
där vi bjuder in intressanta gäster.  
  I Östergötland har vi även förmånen 
att ha studieorganisationen Framtids-
bildarna som arrangerar utbildningar, 
kulturseminarier och studieresor.

  Kort sagt - du som 
medlem har inte 
brist på möjlig-
het att delta i 
arbetet - känn 
dig varmt väl-

kommen!

Magnus Engström, Partiavdelningens ordförande 
magnus.engstrom@kristdemokraterna.se

KRISTDEMOKRATERNA I LINKÖPING KALLAR ALLA MEDLEMMAR TILL

ÅRSMÖTE
Måndag 13 februari kl 18.00
i Sessionssalen, Regionhuset,
S:t Larsgatan 49B, Linköping
PROGRAM FÖR KVÄLLEN
18.00  Välkommen. Ordförande Magnus Engström
18.05  Tal av Stefan Attefall 
18.40  Servering av smörgåstårta, kaffe (50kr)
19.10  Årsmötesförhandlingar
20.30  Slut

Stefan Attefall från Jönköping gästar partiavdelningens årsmöte.

Anmäl dig till årsmötet senast fredag 10 februari till styrelsens sekreterare 
Fredrik Topplund, fredrik.topplund@kristdemokraterna.se eller telefon 
0703-38 52 70.

Varmt välkommen! 
STYRELSEN FÖR KRISTDEMOKRATERNA I LINKÖPING



Kommunalråd / Omsorgsnämnden

Sara Skyttedal
sara.skyttedal@kristdemokraterna.se

Barn- och ungdomsnämnden

Liselotte Fager
tfn 0760-48 14 90 
liselotte.fager@kristdemokraterna.se

Bildningsnämnden

Magnus Engström 
tfn 0708-86 50 04
magnus.engstrom@kristdemokraterna.se

Bygg- och miljönämnden

Christer Petré
tfn 0725-48 10 22
christer.petre@telia.com

Kultur- och fritidsnämnden

Therese Molander
tfn 0703-69 95 51
molander.therese@gmail.com

Socialnämnden

Linda Gylesjö 
tfn 0733-64 39 83
linda.gylesjo@hotmail.com

Samhällsbyggnadsnämnden

Richard Svenselius
tfn 0706-66 91 49
richard.svenselius@linkoping.se

Utförarstyrelsen

Wycliffe Yumba
013-12 11 57
wycliffe.yumba@liu.se

Valnämnden

Gabor Lorant
tfn 0730-58 41 12
gabor@lorants.net

Äldrenämnden

Solvieg Danielson
tfn 0703-76 84 58
solveig.danielson@hotmail.se

Region Östergötland

Per Larsson, oppositionsråd
tfn 0702-88 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se

Fråga oss
om vår politik i Linköpings kommun

Välkommen att samtala om  
Kristdemokraternas politik!
Flera måndagkvällar under året träffas 
Kristdemokrater, som är aktiva i kommun-
politiken, och diskuterar aktuella frågor. 
Träffarna är öppna för alla som är intresse-
rade av att samtala om Kristdemo kraternas 
politik i Linköpings kommun. Du är alltså 
välkommen att vara med! Träffarna är oftast 
i Stadshuset i Linköping, men sker ibland 
i form av studiebesök på företag, organi-
sationer, kommunala verksamheter m.m.  
Kontakta Felix Grönqvist tfn 0738-040402 
eller felix.gronqvist@kristdemokraterna.se 
för mer info. Varmt välkommen att delta! 

Sedan många år har äldredagen an-
ordnats i I Linköping. Under en dag 
samlas organisationer, medborgare och 
omkring sextio utställare för att visa 
upp och prata om hur en bra äld-
reomsorg ska se ut. Under hös-
ten lade Kristdemokraterna 
tillsammans med Center-
partiet och Moderaterna 
en motion om att anordna 
en liknande dag med LSS 
i fokus. I slutet av året hade 
vi glädjen att konstatera att det 
breda stöd och den positiva respons 
vi sett resulterade i att majoriteten i 
Linköping biföll vår motion. Lagen 
om stöd och service till vissa funktions-
hindrade är en viktig frihetsreform för 
vårdtagarna och en förutsättning för 

delaktighet i samhällsgemenskapen. 
Under den tänkta dagen kommer 
vårdtagare, familjer, utförare, politiker 
och andra berörda parter få möjlighet 

att diskutera vad som utgör en bra 
vård, men även vilka problem 

verksamheten har idag och 
står inför framöver. I en 
tid då kostnaderna för LSS 
kritiseras är det viktigt med 
en dialog mellan olika aktö-

rer i samhället för att belysa 
hur reformen har möjliggjort 

delaktighet och värdighet för en 
grupp människor som annars tvingats 
leva i samhällets periferi.  

Sara Skyttedal, Kommunalråd 
sara.skyttedal@kristdemokraterna.se

Aktuellt från kommunpolitiken: 
Bifall till LSS-dagen

Program:
09.00    Kaffe och fralla, registrering
09.30  Välkommen , Per Larsson ordförande Framtidsbildarna 
09.35   Patrick Vigren - ”Kristdemokraternas Ideologi” 
10.30  Fruktpaus
10.45  Andreas Carlsson - ”Aktuella riksfrågor” 
11.45  Sopplunch
12.45  Gudrun Brunegård - ”Framgångsrika mediekontakter” 
13.45  Fruktpaus
14.00  Lennart Bondeson - ”Att lyckas i kommunpolitiken”
15.00  Avslutning och summering av dagen
15.15  Slut/Fika serveras

Lördag 4 mars  kl. 09.30
Pingstkyrkan, Bielkegatan 24, Söderköping

Gudrun Brunegård, opposi-
tionsråd landstinget Kalmar

Patrick Vigren, läkare Andreas Carlsson,  
riksdagsledamot

Lennart Bondeson,  
kommunalråd Örebro

FRAMTIDSBILDARNAS DAG

Kristdemokraterna i Östergötland och  
Studieorganisationen Framtidsbildarna inbjuder till

Kostnad:  
200 kr vilket faktureras av 
Studieorganisationen Framtidsbildarna. 

Anmälan:   
Senast onsdag 1/3 till  
fredrik.topplund@kristdemokraterna.se  
alt 0703-38 52 70. Meddela eventuella  
matallergier vid anmälan.



Kristdemokrater på nya uppdrag
Uppdrag: Politisk Sekreterare i  
Linköpings kommun 
Ålder: 23 år
Bor: Gottfridsberg 
Familj: Flickvän. Familjen bor hemma i 
Vimmerby, där också jag är född och upp-
vuxen.
Yrke: Studerar nationalekonomi vid Linkö-
pings Universitet.
Bakgrund: Jag flyttade till Linköping för 
snart tre år sedan och började läsa natio-
nalekonomi. Har ett halvår på finansdepar-
tementet bakom mig där jag praktiserade 
inom ramen för min utbildning.
Därför är jag kristdemokrat: Mina hjärte-
frågor är framförallt skola, miljö och lands-
bygdsfrågor. Kristdemokratin svarar upp till 
det genom en skolpolitik som fokuserar på 

Uppdrag: ersättare i kultur- och fritids-
nämnden 
Ålder: 27 år
Bor: Vasastaden
Familj: Sambo och två väldigt keliga katter. 
Yrke: Till vardags driver jag eget företag 
inom pr- och kommunikation samt arbetar 
som sommlier på Cavarosa. 
Bakgrund: Jag har tidigare varit aktiv i 
Kristdemokraterna i Stockholms Stad och i 
KDU, där jag bland annat satt i det inter-
nationella utskottet och arbetade med våra 
eu-samarbeten.
Därför är jag kristdemokrat: Jag gick med i 
Kristdemokraterna för att jag tror på indivi-
den och hennes rätt till frihet, som kommer 
med ansvar, och hennes behov av en gemen-
skap och ett skyddsnät. Det senare är något 
jag tycker att övriga borgerliga partier saknar 

kunskap och arbetsro, en förvaltningsinrik-
tad miljöpolitik och valfriheten att kunna bo 
där man vill, med samma förutsättningar till 
ett gott liv oavsett om man bor i storstaden 
eller på landet.
Ska bli mest spännande uppdraget: Som 
nykomling i partiet, politiken och som 
politisk sekreterare har jag mycket att lära 
mig. Som tur är tycker jag att det mest som 
är nytt är spännande!
Intressen: Växlar flitigt mellan fotbollspla-
nen och pianot. Fiske och friluftsliv ligger 
mig också varmt om hjärtat.
Bästa film på länge: The Departed av Mar-
tin Scorsese
Bästa bok på länge: Utvandrar-serien av 
Vilhelm Moberg

- där är fokus på individen väldigt stort men 
behovet av en gemenskap glöms bort.
Ska bli mest spännande uppdraget: Jag 
tror att det mest utmanande, och det som 
kommer bli mest spännande, är att skapa 
förutsättningar för samtliga medborgare att 
ha en rik och varierande fritid utan att det 
tär onödigt mycket på resurser som istället 
skulle kunna gå till vård, skola och omsorg.
Intressen: Mat och dryck är en väldigt stor 
del av mitt liv och jag älskar både att äta 
och laga mat. Jag spenderar även mycket tid 
på yogamattan och med att arbeta för att 
minska fördomarna och öka kunskapen om 
psykiska funktionsvariationer.
Bästa film på länge: En oväntad vänskap.
Bästa bok på länge. Harry Potter. Alltid 
Harry Potter.
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Regionalautbildningar 2017 Kristdemokraternas stora regionala 
utbildning gick av stapeln den 21 och 
28 januari på fyra olika platser i landet: 
Stockholm, Örebro, Hässleholm och 
Falköping. Under dessa helger erbjöds 
ett program med några av partiets topp-
politiker och tjänstemän tillsammans 
med skickliga lokala företrädare. 
  Dagen inleddes med en videohäls-
ning av partiledare Ebba Busch Thor. 
Därefter information kring aktuella 
politiska frågor. Deltagarna fick också 
bekanta sig med partiets kommunika-
tionsstrategi och lära sig hur vi på bästa 
sätt kan använda sociala medier för att 
få ut vår politik. 
  Sist ut på programmet stod partiav-
delningsförnyelse och medlemsvärv-
ning. Många åkte hem laddade inför 
en valrörelse som på flera sätt redan 
har börjat!Johan Häggblom, Per Larsson, Tanya Yngström, Magnus Engström, Richard Svenselius och Samuel 

Holm deltog vid regionalautbildningen i Örebro 28/1.
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”Sverige befinner sig i ett läge där vi inte 
förmår leverera de säkerhetsgaranter 
som dagens hotbild kräver av oss. Än 
mindre rustade står vi inför det som 
riskerar stå för dörren under morgon-
dagen. Det vi bör lära av historien 
är snabba omvärldshändelser kan få 
förödande konsekvenser om man inte 
står rustad. Regeringen visar att man 
varken är förmögen att lära av historien 
i ett längre perspektiv, men inte ens 
lyckas man lära av misstag som begåtts 
i närtid och tycks enbart förmögen att 
värna och försvara sitt partis historie-
skrivning.” 

Sara Skyttedal 
gästkrönika i Corren 10 januari 2017

- Det här är är inte bara en fråga för 
Kinda, utan även för våra län Östergöt-
land och Kalmar. Region Östergötland 
har setts som en bromskloss i frågan 
men så är det inte för nu har vi inom 
KD tagit inititativ till att lyfta upp 
frågan och göra gemensam sak och 
få till en upprustning och utveckling 
av banan.

Per Larsson 
i Kindaposten 11 januari 2017 med 

anledning av ett möte i Kinda där 
Kristdemokrater diskuterade  

Stångådalsbanans framtid med  
Infrastrukturkansliet.  

Kristdemokrater i media

Aktuellt från regionpolitiken: 
Brett regionalt ansvar 
Det nya året är nu en dryg månad 
gammalt och Kristdemokraternas 
partigrupp i Region Östergötland har 
redan hunnit med en hel del.
  Som flera av er säkert kom-
mer ihåg, bildades Region 
Östergötland 1 januari 
2015 när Landstinget och 
Regionförbundet Östsam 
blev ett. Regionen har nu ett 
brett ansvarsområde, med bl.a. 
kultur, kollektivtrafik, näringsliv och 
hälso- och sjukvård.
  Sedan valet 2014 är vi ett oppositions-
parti i regionen och har ett bra samar-
bete med Moderaterna. Tillsammans 
har vi tagit fram gemensamma förslag 
till Strategisk plan och Finansplan, 
lämnat in flera motioner och interpel-
lationer, skrivit debattartiklar och gjort 
medieutspel.
  Kristdemokraterna har också tagit 
ett antal egna initiativ. Under januari 
2017 har vi fått mycket uppmärksam-

het för två frågor. Dels Stångådalsba-
nan, järnvägen mellan Linköping och 
Kalmar, där vår uppfattning är att 

banan är värd att satsas på. Dels 
vårt förslag att inventera tysta 

platser i Östergötland, för 
att senare kunna marknads-
föra dem som attraktiva 
besöksmål. Båda frågorna 

fick stort utrymme i media!
  Har du några frågor, funde-

ringar eller förslag kring något av 
regionens ansvarsområden? Tveka inte 
att höra av dig till mig. Inspel från 
partimedlemmar är viktigt i utveck-
lingen av Kristdemokraternas regionala 
politik!

Du kan följa vårt arbete i regionen på   
facebook.com/KDRegionOstergotland 
och även på vår hemsida 
regionostergotland.kristdemokraterna.se

Per Larsson , Oppositionsråd i Region Östergötland
per.larsson@kristdemokraterna.se

Kristdemokrater i media

Måndag 13 februari kl 18.00  
Kristdemokraterna i Linköping 
kallar alla medlemmar till  
årsmöte. Läs mer på sidan 1.

Måndag 20 februari kl 18.00  
Politiska utskottet (PU)  
sammanträder i stadshuset.

Lördag 25 februari kl. 09.00 
Frukostmöte på kansliet med 
Paul Håkansson, ny kommundi-
rektör i Linköpings kommun.

Lördag 25 februari kl. 11.00 
Partytält på lilla torget. Kampanj 
för att möta linköpingsbor.

Lördag 4 mars kl. 09.30  
Framtidsbildarnas dag i Söderkö-
ping. Se annons.

Onsdag 8 mars kl. 18.00 
Ombudsträff på kansliet inför 
partidistriktsårsmötet.

Torsdag 9 mars kl. 18.30 
Studieorganisationen Framtids-
bildarnas årsmöte, som inleds 
med ett kulturseminarium. 

Lördag 18 mars kl. 12.00 
Partidistriktsårsmöte.

Måndag 20 mars kl. 18.00 
Politiska utskottet (PU)  
sammanträder i stadshuset.

Lördag 25 mars kl. 09.00 
Frukostmöte på kansliet.

Lördag 25 mars kl. 11.00 
Partytält på lilla torget. Kampanj 
för att möta linköpingsbor.

Onsdag 19 april kl. 18.30 
Workshop på kansliet om Krist-
demokraternas intranät Navet.

 
Se aktuella händelser på  
facebook.com/kdlinkoping eller 
linkoping.kristdemokraterna.se

På gång


